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تحقیقبرایتوسعه:
راهبردیبرایانسجام

تقویتاثربخشی
تحقیقات،آموزش،

ترویجواجرا

محمدرضاباللی
ثریاقاسمی

دفتر سیاست ها و مطالعات 
راهبردی سازمان

ایران با جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر در منطقه ای ناپایدار از نظر ژئوپولیتیکی قرار گرفته  است 
از خصوصیات ذاتی  به  شدت محدود  آب  کشت و منابع  نامنظم، زمین های قابل  و  کم  بارندگی  که 
میلیون   100 مرز  از   )2050(  1430 سال  در  کشور  جمعیت  می شود  پیش بینی  هستند.  سرزمین  این 
یک  جمعیت  این  برای  کافی(  و  سالم  غذای  به  )دسترسی  غذایی  امنیت  تامین  کند.  عبور  نفر 
چالش مهم می باشد، به ویژه این که به نظر می رسد منابع زمین و آب بیشتری در کشور وجود ندارد. 
پیش بینی شده است طی 10 سال آینده حدود 85 درصد از رشد تولیدات جهانی محصوالت کشاورزی 
و  فناورانه  نهاده های  بکارگیری  و  سرمایه گذاری  واسطه  به  تولید  بازدهی  و  راندمان  ارتقای  حاصل 
فناوری های  نوین، 10 درصد با تحول در شیوه بهره برداری  از زمین به واسطه برداشت های چندگانه در 

یک سال و  تنها 5 درصد نتیجه افزایش سطح زیر کشت خواهد بود )شکل 1(. 

مقدمه:

شکل1.     نقش عوامل مختلف در افزایش تولید محصوالت کشاورزی طی 10 سال آینده

سیاسـت های  اسـت  نیـاز  غذایـی  امنیـت  بـه  دسـتیابی  بـرای 

خـاک  و  آب  منابـع  از  مناسـب  اسـتفاده  بـا  تـا  شـود  اتخـاذ  گاهانـه ای  آ

، تولیـد و عرضـه غـذای سـالم و مغـذی بـه میـزان کافـی و با قیمت  کشـور

آب و منابـع  از  و  کیفیـت خـاک حفـظ شـود  تـا  مناسـب صـورت پذیـرد 

بکارگیریدانشوفناوریهای
نوین)85درصد(

برداشتهایچندگانه
یکسال)10درصد( زمیندر از

افزایشسطح
کشت)5درصد( زیر
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زیسـتی محافظت شـود. با شـرایط فوق و محدودیت های ذاتی موجود، 

تنهـا و بهتریـن راه بـرای گـذر از ایـن چالـش بـزرگ، روی آوری بـه دانـش 

و نـوآوری بـا هـدف افزایـش بهـره وری بـا رویکـرد حفـظ و تقویـت منابـع 

طبیعـی و محیـط زیسـت می باشـد. 

 رویکردهایمختلفتحقیقاتکشاوررزی
از دهــه 1950 میــادی تاکنــون رویکردهــای مختلفــی بــرای انجــام 

شــکل  جهــان  در  غذایــی  امنیــت  تحقــق  راســتای  در  تحقیقــات 

تحقیقــات  رویکرد هــای  بــه  می تــوان  آنهــا  مهمتریــن  از  گرفته انــد. 

سیســتم های کشــاورزی، تحقیقــات مشــارکتی کشــاورزان و مدیریــت 

یکپارچــه منابــع طبیعــی اشــاره نمــود. طــی 3 مرحلــه تکامــل نهاد هــای 

ــادی و  ــه 1980 می ــوم در ده ــه س ــژه مرحل ــه وی ــاورزی، ب ــات کش تحقیق

دســتیابی بــه توســعه پایــدار ســعی شــد نواقــص انقــاب ســبز ترمیــم 

  ، بخشــی نگر مراتبــی،  سلســله  تفکــر   ، ســبز انقــاب  در  شــود. 

عرضه محــور حــل مســائل و حاکمیــت مــدل خطــی توســعه فنــاوری 

آمــوزش  تحقیــق،  بیــن  خطــی  و  مســتقیم  رابطــه  داشــت،  غالبیــت 

و  تک محصولــی  نــگاه  و  بــود  برقــرار  تولید کننــدگان  و  ترویــج  و 

تــداوم  علی-معلولــی  بررســی  امــا  داشــت.  وجــود  تک رشــته ای 

چالش هــای کشــاورزی، ناکارآمــدی نظــام تحقیــق و توســعه را نشــان 

داد. از ایــن رو تفکــر مجــدد بــر راهبردهــای پژوهــش بــرای توســعه، 

طراحــی و چگونگــی اجــرای پژوهــش کل نگــر و تلفیقــی و تحقیقــات 

تقاضــا محــور در پارادایــم ســوم ضــرورت یافــت. 

جدول1.      روندتکاملنظامتوسعهتحقیقاتکشاورزی

سناریوهایتوسعه
تحقیقاتکشاورزی

مشارکتکنندگان
مالحظات

بازار

مالحظات
زنجیره
ارزش

تقاضای
پژوهش
توسط
کاربران بخشسیاستگذارانکشاورزانترویجتحقیق

خصوصی
مصرفکننده

نهایی

مدل سنتی خطی تحقیق 
خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیربلیو ترویج

چشم انداز سیستم 
OFR/FSP  1خیرخیرخیرخیرخیرخیربلیخیربلیزراعی

بلیخیرخیرخیرخیرخیربلیبلیبلیروش تحقیقات مشارکتی

خیرخیرخیرخیرخیرخیربلیبلیبلیتحقیقات عملیاتی 2 

---------معیشت روستایی 3

سیستم های زراعی-
خیربلیبلیخیرخیرخیربلیخیربلیغذایی/زنجیره ارزش 4

تحقیقات کشاورزی 
بلیبلیبلیبلیبلیبلیبلیبلیبلیتلفیقی برای توسعه 5

1- Farming systems perspective
2- Action research
3- Rural livelihoods
4- Agri-food systems/value chain
5- Integrated Agricultural Research for Development (IAR4D)

در تحقـق ایـن موضـوع نظـام تحقیقـات کشـاورزی، سـناریوهایی را 

از مدل هـای خطـی تحقیـق و ترویـج تـا تحقیقات کشـاورزی تلفیقـی برای 

توسعه طراحی نموده که در آن تاش دارد ذی نفعان مرتبط را در فرایند 

تحقیق، آموزش و ترویج دخیل نموده و کارایی سیسـتم را بهبود دهد 
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شکل2.     نقاطقوترویکردتحقیقبرایتوسعه

تعاملوهمکاریهمه

بازیگران)تحقیق،آموزش،

و ترویج،بهرهبردار

بخشخصوصی(

یو
آور

نو
ام

نظ
 بر

نی
بت

م
مل

کا
لت

حا
 در



گرفتنو نظر تلفیقهمهابعادفنی،در
اجتماعی،اقتصادی،
سیاسیوفرهنگی

گیری
کار

وب
لفیق

ت

لها
حلی

وت
زیه

تج


تبندیمشکالت،
اولوی

یافتنوپیادهسازیراه

حلها

)جـدول 1( و رویکردهـای جدیـد  نظـام دانـش و اطاعـات کشـاورزی و 

کشـاورزی نوآورانـه را از دهـه 90 میـادی جایگزیـن رویکردهـای پیشـین 

نمایـد. بدیـن معنـی کـه بـا گـذار از تحقیـق و توسـعه )R&D( بـه تحقیـق 

، بـا ایجـاد  بـرای توسـعه )R4D( بـا رویکـرد تفکـر سیسـتمی و جامـع نگـر

 ،  6 )AKIS( مـدل غیرخطـی و ظهـور نظـام دانـش و اطاعـات کشـاورزی

نظام نوآوری کشـاورزی )AIS(7  و حاکمیت رویکردهای مشـارکتی، تقاضا 

ابعـاد  اسـت  قـادر  کشـاورزی  تحقیقـات  نظـام  مشـتری گرایانه  و  محـور 

تحقیقاتـی، آموزشـی و ترویجـی را هرچـه بهتـر در جهـت اعمـال مدیریـت 

جامع و دسـتیابی به توسـعه پایدار هماهنگ نماید تا بتواند ذی نفعان 

مختلـف را در فراینـد طراحـی، اجـرا و نظـارت بـه بـازی گرفتـه و بازیگـران 

بتواننـد نقـش واقعـی خـود را ایفـا نماینـد و در یـک مسـیر مارپیچـی بـا 

بازخوردگیـری خـود را اصـاح نمایـد.

 تحقیقبرایتوسعه
تحقیـق بـرای توسـعه یـک رویکـرد مبتنـی بـر نـوآوری در حـال تکامـل 

اسـت کـه شـامل بسـیاری از ذی نفعـان و ارتباطـات حاکـم بـر ایـن رویکرد 

اسـت. اسـاس آن تعامـات دائـم بیـن تمامـی اعضـاء در تمامـی مراحـل 

یافتـن  و  مشـکات  اولویـت  بنـدی  تحلیـل،  و  تجزیـه  شناسـایی، 

بـه  منجـر  نهایـت  در  تعامـات  ایـن  اسـت.  حل هـا  راه  پیاده سـازی  و 

بهره گیـری از دانـش هـر یـک از بازیگـران در هـر مرحلـه می شـود و بـه 

صـورت شـبکه ای عمـل می کنـد. همچنان که ماحظـات فنی، اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسـی و فرهنگی را در نظر می گیرد، محدودیت های ذاتی را 

که ممکن اسـت در محیط های یادگیری وجود داشـته باشـد تسـهیل و 

یا از بین می برد و هدف آن بجای صرف خروجی حاصل از تحقیق، تولید 

اسـت  کشـاورزی  توسـعه  چالش هـای  حـل  بـرای  نوآورانـه  حل هـای  راه 

و شـامل سـازوکارهای پیچیـده ای اسـت کـه ممکـن اسـت بـه تغییـرات 

اساسـی در سیاسـت گذاری و چارچوب هـا نیازمنـد باشـد. نقطـه قوت آن 

بدسـت آوردن نقاط ارتباطات سیسـتمی بین بازیگران در شـرایط متغیر 

و متنـوع اسـت و ایـن بازیگـران در رونـد کار تولیـد، انتشـار و اسـتفاده از 

دانـش سـهیم هسـتند )شـکل 2(.

6- Agricultural Knowledge Information System (AKIS)
7- Agricultural Innovation System (AIS)

 »)AIS( این اصل در واقع از چشم انداز »نظام های نوآوری کشاورزی

پیروی می کند که اعتقاد دارد تحقیقات تنها محرک توسعه نیست. از 

منظر نوآوری کشاورزی، تحقیق یکی از زیر فرایندهایی است که در یک 

ارزش،  سیستم دانش و اطاعات،  زنجیره  که شامل  چارچوب واحد 

تعیین  را  مولفه ها  بین  تعامات  نحوه  که  نهادهایی  و  سیاست ها 

می کنند، قرار می گیرد و با توجه به این پیوستگی، تحقیق برای توسعه 
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جدول2.      تفاوتبینرویکردتحقیقبرایتحقیقوتحقیقبرایتوسعه

تحقیقبرایتوسعهتحقیقبرایتحقیقمشخصه

مراکز تحقیقاتی با تمرکز بر رشته ی اصلی علمی متولی
برنامه های تحقیق که بصورت بین رشته ای و با مشارکت 

ذی نفعان در اطراف یک چالش توسعه می یابند

اثراتخروجی هامأموریت و تمرکز عملکرد

مشارکت های قوی در برنامه تحقیقاتی عرضه ی دانش و فناوری هامکانیسم برای دستیابی به تأثیر

ارتباطات قوی دوطرفه و مشارکت در فرایند تحقیقارتباط یک طرفهنوع ارتباطات و مدیریت دانش

تمامی ذی نفعانتحقیقات بین المللی، منطقه ای و ملینوع شرکا 

ارزیابی برنامه
تمرکز بر اقدامات کّمی نظیر تعداد نشریات، 

کیفیت مجات و استنادات علمی
تمرکز بر نتایج بدست آمده و پیامدهای مشاهده شده 

در عرصه 

مهلت زمانی برای دستیابی به 
نتایج /تأثیر

نتایج / تأثیرات اغلب دارای محدودیت زمانی نیست و 
تحقیقات زیادی ممکن است هرگز به اهداف نرسد

دستیابی به نتایج در مقیاس طی 5 سال و تأثیرگذاری در 
مدت زمان 5 الی15 سال

برای موفقیت در ارتقاء نوآوری ها، نیاز به ایجاد تغییر و ارتقاء یادگیری 

در کل نظام نوآوری و در تمام سطوح سازمان دارد. این سطوح شامل 

مکانی )مزرعه، منطقه و استان(، اقتصادی )محصول، شرکت، زنجیره 

ارزش و شاخه های تجاری( و اجتماعی )فردی، گروه، جامعه، سازمان ها و 

نظام های نوآوری( می باشد. لذا، این رویکرد از سیستم خطی عبور کرده 

و تمامی بازیگران به طور چرخه ای و زنجیروار در یک شبکه در تمامی 

دارای  نوآوری  نظام های  و  فرایندها  هستند.  ارتباط  در  هم  با  مراحل 

محتوای خاص هستند و قویا تحت تاثیر اقتصاد، تجارب گذشته، اقلیم 

و شرایط خاص هر منطقه قرار می گیرند. در این رویکرد بر نقش نهادها 

و موسسات از نظر الگوهای رفتاری، هنجارها، قوانین و بازیگران و نیز 

بر تعامل بین عوامل مختلف در نظام نوآوری تاکید می شود. در این 

آن  را در بر می گیرد که در  رویکرد عنصر تحقیق محتوای گسترده تری 

تحقیق  و  مشارکتی  کاربردی  تحقیق  مشارکتی،  اولویت بندی  بایستی 

متناسب با تقاضا در تمام مراحل مد نظر باشد )جدول 2(.

8- Knowledge, Attitude and Skills
9- Practice change/ Mid-term outcomes
10- Impact

کــه همــواره در  اجــرا  ترویــج و  آمــوزش،  ترتیــب تحقیقــات،  بدیــن 

تــاش منســجم هســتند تــا بــا انتقــال دانــش و نــوآوری خــاء عملکــرد 

را کاهــش و متوســط تولیــد را در ســطح کان افزایــش دهنــد، بــا گــذار 

ــر در زنجیــره  از تفکــر پــروژه ای بــه تفکــر فراینــدی، کلیــه حلقه هــای موث

تولیــد را بــه یکدیگــر مرتبــط می کننــد )شــکل 3(. ارزشــیابی ایــن مســیر 

تفســیر  و  تحلیــل  آوری،  جمــع  بــرای  نظام منــد  فراینــد  یــک  شــامل 

اطاعــات  اســت کــه در آن تعییــن می شــود آیــا هدف هــای مــورد نظــر 

تحقــق یافته انــد یــا در حــال تحقــق یافتــن هســتند و بــه چــه میزانــی 

تحقیــق  مســیر  می کنــد.  تســهیل  را  تصمیم گیــری  بعــدی  گام هــای  و 

از اقــدام بــرای کشــف نــوآوری در آزمایشــگاه و پات هــای آزمایشــی تــا 

ــات  ــی تحقیق ــر اثربخش ــه بیانگ ــرداران ک ع بهره ب ــزار ــوت در م ــام پایل انج

در ســطح کوچــک اســت شــروع شــده، امــا بــرای توســعه و گســترش در 

ســطح وســیع الزامــات دیگــری را می طلبــد تــا مجموعــه عوامــل زنجیــره 

تولیــد فراهــم شــده و بــا گــذار از دره مــرگ تغییــر تولیــد در ســطح وســیع 

را تســهیل نماید)شــکل 3(. 

الگــوی هفــت ســطحی بنــت شــامل نهاده هــا، فعالیت ها، مشــارکت 

مــردم، عکــس العمل هــا، تغییــر در دانــش، عقایــد، مهارت هــا و آرزوهــا8، 

تغییــرات عملــی 9  و نتایــج نهائــی 10  یکــی از مدل هــای شــناخته شــده در 
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ــال  ــد انتق ــی نمای ــخص م ــه مش ــت ک ــی اس ــای ترویج ــیابی برنامه ه ارزش

آیــا در  یافته هــای تحقیقاتــی تــا چــه حــد مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه و 

گســترش بــه عمــوم بهره بــرداران و کل منطقــه بــه تاثیــر بلنــد مــدت 

دســت یافتــه تــا بتوانــد خــاء عملکــرد را پــر کــرده و بــا افزایــش متوســط 

تولیــد، کل تولیــد منطقــه را تغییــر دهــد. 

ســازمانتحقیقــات،آموزشو  تحقیــقبــرایتوســعهدر
ترویجکشــاورزی

موسســه،   20 بــا  کشــاورزی  ترویــج  و  آمــوزش  تحقیقــات  ســازمان 

مرکــز، پژوهشــکده و پژوهشــگاه ملــی و 34 مرکــز تحقیقــات و آمــوزش 

کشــاورزی و منابــع طبیعــی در گســتره بخــش کشــاورزی کشــور مشــغول 

فعالیــت می باشــد. از دهــه80 شمســی بــرای یکپارچه ســازی و هماهنگی 

ح هــای تحقیقاتــی بــه ســوی برنامــه محــوری حرکــت کــرده و در ادامــه  طر

مســیر تکاملــی برنامــه ریــزی و لحــاظ شــرایط جدیــد، آینده نگــری نســبت 

بــه چالش هــای چندبعــدی و پیچیــده پیــش روی بخــش کشــاورزی کــه 

بیــش  از پیــش کان نگــری، نگــرش سیســتمی، چابک ســازی، انجــام 

کارهــای میان رشــته ای و فرارشــته ای، تعامــل و همراهــی هرچــه بیشــتر 

همــه بازیگــران و نقش آفرینــان کلیــدی نظــام نــوآوری بخــش کشــاورزی 

ایــران را در ُبعــد درون و برون ســازمانی مــی طلبــد، ســازمان در تحقــق 

اهــداف فــوق و در راســتای هــم افزائــی، اثربخشــی و کارایــی موسســات، 

ــق  ــرد تحقی ــور رویک ــر کش ــود در سراس ــی خ ــای پژوهش ــروه ه ــز و گ مراک

بــرای توســعه را پذیرفتــه و در گــذار از نظــام تحقیــق و توســعه بــه نظــام 

تحقیــق بــرای توســعه بــه چارچــوب اشــاره شــده در شــکل 4 رســیده 

اســت. 

سازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی شکل4.     چارچوبکالننظامتحقیقبرایتوسعهدر

درهمرگفناوری از بلندمدتوگذر اقدامبرایکشفنوآوریتاتاثیر تحقیقبرایتوسعهاز شکل3.      مسیر

اکتشاف/نوآوری پایلوت اثباتنتیجهبخشی

تالقیتحقیقوتوسعه

دستاوردپذیرفتهشده
بلندمدت /تاثیر

آزمایشگاه/پالت مزرعه درسطحکوچک درسطحوسیع

درهمرگ

مقیاسملیوبینالمللی داخلیوتعاملبامحیطپیرامونیدر هماهنگیامور

کلیهماموریتهایسازمانوبرنامههایتحقیق،آموزشوترویج،معماری،نیرویانسانی،...ذیلاینچارچوبهماهنگمیشوند

داخلسازمانمبتنیبرسازمانواحد)ستادتاایستگاه(

در نگاهمنطقهای)مراکز
زراعیزیستگاهی( بستر

نگاهملیبهکشور
)موسسات(

Research / تحقیق

نظامنوآوریباز تعاملبابیرونسازمانمبتنیبر

ارتباطباوزارتخانه،شورایعتف،دانشگاهها،ارتباطاتبینالمللی...

Development /توسعه
برای
for
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شکل5.     چارچوبمفهومیبرنامهاستراتژیکسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی

نگرشسیستمی
توسعهپایدار
رویکردتلفیقی

جامعه

اقتصاد محیط
زیست

منابع طبیعی، آب و خاک

یی
ذا

ت غ
نی

ام

ژنتیکی
خایر 

زیستی و ذ تنوع 
ت اقتصادی-اجتماعی

مدیری

قلیم
ر ا ی

غی
ت

در راسـتای تدویـن نظریـه ای کان بـرای برنامه ریـزی بلنـد مـدت کـه 

و  سیاسـی  اجتماعـی،  اقتصـادی،  فنـی،  ابعـاد  چتـری  عنـوان  بـه  بتوانـد 

فرهنگی و در مقیاس بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی، با تخصیص 

ایفـای نقـش صحیـح بـه بهره بـرداران، وظایـف و مأموریت هـای فعلـی و 

آینده  سازمان را هرچه بهتر هماهنگ نماید، برنامه استراتژیک سازمان 

برنامـه،  ایـن  در  شـد.  تدویـن  کشـاورزی  ترویـج  و  آمـوزش  تحقیقـات، 

توسـعه پایدار با  جامع نگری و تلفیق سـه حوزه جامعه، اقتصاد و حفظ 

محیط زیسـت به طور توأمان در چارچوب مأموریت سـازمان قادر اسـت 

زمینـه را بـرای مدیریـت پژوهـش اثربخـش و کارا از نظریـه تا عمل فراهم 

نمایـد. ایـن مـدل مفهومـی کلیـه دیسـیپلین های تحقیقاتـی، آموزشـی 

و ترویجـی ذیربـط سـازمان را در برگرفتـه و به عنـوان راهبـردی کان بـرای 

اعمـال مدیریـت جامـع به عنـوان یکـی از مهم تریـن راه های دسـتیابی به 

توسـعه پایـدار کشـاورزی و منابـع طبیعـی قـادر اسـت آن ها را بـه دور میز 

تلفیـق گـرد هـم آورده و گفتمـان مشـترکی را ایجـاد نمایـد. درایـن برنامه، 

سیاسـت کان پژوهشـی بـا رویکـرد مدیریـت جامـع بـرای دسـتیابی بـه 

توسـعه پایـدار کشـاورزی، اصـل مدیریـت چرخـه حیـات از اکتشـاف تـا 

توسـعه و اسـتفاده از منابـع و محصـول آن هـا و بازیابـی و دفـع نهایـی 

ایـن چشـم  می گیـرد.  نظـر  در  کان  چشـم انداز  یـک  در  را  پسـماندها 

طرحکالن
گندم طرحکالن

برنج
طرحکالن
دانههای

روغنی

طرحکالن
علوفه

طرحکالن
پنبه

طرحکالن
گوشت

قرمز

طرحکالن
غوتخم مر

غ مر

طرحکالن
شیر

طرحکالن
ماهیان

طرحکالن
جلبکوسایر

آبزیان

طرحکالن
بهرهوری

آب

طرحکالن
تعادلبخشی

منابعآبی

طرحکالن
سیل

طرحکالن
میگو

طرحکالن
گیاهان
قندی

طرحکالن
حبوبات

طرحکالن
سبزیو
صیفی

طرحکالن
گیاهان
دارویی

طرحکالن
هستههای
اولیهباغی

طرحکالن
مقابلهبا
ریسک

طرح کالن محصولی- موضوعی

برنامه راهبردیمحور کالن

تحقیقات

ترویجآموزش

زراعی

باغی

شیالتو
آبزیان

دامو
طیور

تنوع
زیستی
گیاهی

ذخایر
میکروارگانیسمهاو

بیمهرگان
جنگلو

مرتع

مدیریت
آب

مدیریت
خاک

ارزیابی
تغییر
اقلیم

مدیریت
تحقیقو
توسعه

اقتصادیو
اجتماعی

نظام
نوآوری
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 دریا را شامل شده و زنجیره تأمین و ارزش 
ً
اندازه کوه تا دشت و نهایتا

کـه عبارتسـت از توالـی )تصمیم گیـری و اجـرا( در فرایند هـا و جریان هـا 

)مواد، اطاعات و پول( که  هدفش تامین احتیاجات مصرف کنندگان 

نهائـی در درون و میـان مراحـل مختلـف از تولیـد تـا مصرف کننده نهائی 

را درنظـام کشـاورزی و غـذا دربـر می گیـرد. بنابرایـن با جمع بنـدی تکالیف 

بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی و چالش هـای آن مشـخص شـد کـه 

هـدف عمـده ایـن بخـش، دسـتیابی بـه امنیـت غـذا بـه معنـی اطمینـان 

از دسترسـی فیزیکـی و اقتصـادی همـه ی مـردم بـه غـذای کافـی، مغـذی 

بـر  و سـالم در همـه اوقـات بـرای داشـتن یـك زندگـی سـالم و فعـال و 

اسـاس ترجیحـات غذایـی اسـت؛ امـا ایـن هـدف درگـرو حفـظ منابـع پایه 

و زیسـتی؛ اعـم از منابـع طبیعـی، خـاک وآب به عنـوان ظـرف تولیـد اسـت. 

حفـظ تنوع زیسـتی و ذخایـر ژنتیکـی، تولید در کشـور را ضمانت نموده و 

تغییـر اقلیـم ایـن مجموعـه را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد کـه از هم اکنـون 

درگـرو  فـوق  امـور  کلیـه  اجـرای  نمـود.  چاره اندیشـی  آن  بـرای  بایسـتی 

طراحـی نظام هـای بهره بـرداری، مدیریتـی، اقتصـادی و اجتماعـی اسـت. 

این نظام بایسـتی قادر باشـد مشـارکت کلیه ذی نفعان را جلب نموده، 

آنان را از ابتدای طراحی برنامه ها در ابعاد ملی، منطقه ای و محلی تا اجرا 

و بهره بـرداری دخیـل نمـوده و فرصت هـای اقتصـادی و اجتماعـی برابـر 

را برایشـان فراهـم و پذیـرش اجتماعـی را بـا لحـاظ خصوصیـات جوامـع 

بومـی کـه از مهم تریـن دغدغه هـای اقتصـاد مقاومتـی اسـت، تسـهیل 

نمایـد. بدیـن ترتیـب منظومـه ای پیرامـون مفاهیـم و رویکردهـا مرکـزی 

فـوق تشـکیل می شـود کـه در اولیـن مـدار پنـج محـور »امنیـت غذایـی؛ 

منابـع طبیعی-خـاک وآب؛ تنوع زیسـتی و ذخایـر ژنتیکـی؛ تغییـر اقلیـم و 

مدیریتـی؛ اقتصـادی، اجتماعـی و ترویجـی« را به عنـوان برنامـه راهبـردی 

ح هـای کان  و در مدارهـای بعـدی محورهـای کان و در مـدار سـوم طر

موضوعـی و محصولـی قـرار می گیرد)شـکل 5(. در شـکل 6 نیـز تغییـرات 

نرم افـزاری  و سـخت افـزاری در حـال اجـرای سـازمان در راسـتای تحقیـق 

بـرای توسـعه آورده شـده اسـت.

تغییراتنرمافزاریو
سازمان سختافزاریدر
راستایتحقیق واحددر

برایتوسعه

تدوینوتصویببرنامههای
استراتژیکوطرحهایکالن
رویکرد سازمانمبتنیبر

تحقیقبرایتوسعه

ایجادواحدابرداده:
سطح تلفیقدادههااز
محلی،منطقهایوملی

نی
مبت

ی
ند

جهب
ود

ب

کرد
مل

وع
مه

رنا
ب بر



ظام
ین
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نو
ان

ازم
س در

طراحیوپیادهسازی

نظامنوینترویج

معماریساختاری

سرویکرد
اسا سازمانبر

تحقیقبرایتوسعه

راستایتحقیق سازماندر حالاجرادر شکل6.     تغییراتنرمافزاریوسختافزاریدر
 )One- AREEO(برایتوسعهوایجادسازمانواحد
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